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Heb je wel eens gesnorkeld? 
Je duikt met je duikbril en een snorkel een stukje onder 
water. Door de snorkel, het pijpje, kun je gewoon lucht 
blijven inademen. 
Je kunt de wereld onder water nu goed bekijken. 
Dit boek gaat over duiken. 
Een duiker kan zonder een snorkel veel dieper onder 
water. Hij neemt de lucht om te ademen mee op zijn rug. 
Je krijgt in dit boek antwoord op vragen als: 
 Hoe werd er heel vroeger gedoken? 
 Wat draagt een duiker allemaal als hij gaat duiken? 
 Waarom duiken duikers niet in hun eentje? 
 Wat gebeurt er met het lichaam van de duiker als hij 

heel diep duikt? 
 Welke soorten beroepsduikers zijn er? 

1. Duiken 



Zonder hulp 
Mensen duiken al heel lang. 
Zeker al wel 2500 jaar. 
Zo’n duik ging zonder hulpmiddelen. 
De duiker gebruikte alleen zijn eigen adem. 
In landen als Japan en Korea werd al heel 
lang geleden gedoken naar schelpen, pa-
rels en sponzen. 
In Korea bestaat nog steeds een apart volk, 
waarbij de vrouwen de duikers zijn. (1) 

2. Vroeger 

Zij duiken naar een bijzondere schelp (2) waarvan 
sieraden gemaakt worden. Het dier binnenin wordt 
opgegegeten. 
Naar sponzen (3) en parels (4) wordt al eeuwen ge-
doken. In Azië gaan parelduikers (5) nog steeds net 
zoals vroeger, zonder duikbril of  zuurstof  onder 
water. De duiker maakt zich zwaar met een steen. 
Een helper boven water heeft de duiker aan een 
touw vast. 
Deze duikers blijven soms minutenlang onder water. 
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Met hulpmiddelen 
Al heel vroeg gebruikten soldaten uit een land 
uit het Midden-Oosten een handig hulpmiddel.  
Er werd een dichtgenaaide geitenhuid met 
lucht gevuld. De soldaten konden die lucht 
onder water inademen. (1) 
Op die manier konden ze een rivier oversteken 
zonder dat de vijand hen zag. 
 
Ook gebruikte men al vroeg de 
snorkel. De duiker haalde adem 
door een holle bamboestok (2) of  
door hol riet. 

Een ander hulpmiddel was de duikersklok (3). 
Duikersklokken werden rond het jaar 1500 voor 
het eerst gebruikt. 
De klok zat vol met lucht. Men liet de klok naar 
de bodem zakken. Een duiker kon de lucht uit de 
klok door een slang inademen. 
Duikersklokken werden gebruikt om gezonken 
schepen op te sporen. Aan boord van zo’n schip 
was vaak nog een kostbare lading te vinden. 
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3. Duiken met ademlucht 

De luchtfles 
In de metalen fles zit 
12 liter ademlucht 
voor de duiker. 

De loodgordel maakt de dui-
ker zwaarder.  
Zo blijft hij beter onder water.  
En hij hoeft ook niet naar de 
bodem te zwemmen. 

Het trimvest 
Dit vest kan met lucht gevuld 
worden uit de luchtfles.  

Het gevulde vest laat 
de duiker stijgen. 
Laat de duiker lucht 
uit het vest ontsnap-
pen, dan zinkt de 
duiker weer. 

De ademautomaat 
Dit ventiel om te ademen zit in 
de mond van de duiker.  
Aan het ventiel zit een slang die 
aan de luchtfles vastzit.  

Lucht in een fles 
Moderne duikers kunnen nu lang onder water blijven.  
Zij nemen lucht mee in een fles. Zo kunnen ze toch ademen.  
Hieronder zie je de uitrusting van een moderne duiker. 



 

De zwemvinnen zorgen voor een 
goed evenwicht in het water.  
Ze zorgen er ook voor dat de duiker 
sneller vooruitgaat. 

De duikcomputer geeft de 
diepte en de tijd van de duik 
aan. Deze computer helpt de 
duiker later ook veilig naar de 
oppervlakte te komen. 

Het duikpak beschermt de duiker. 
Dat kan zijn tegen heel koud water 
of tegen scherpe voorwerpen. 

De duikbril zorgt ervoor dat de 
duiker goed onder water kan 
zien. 

De manometer laat de duiker 
zien hoeveel ademlucht hij nog 
in zijn fles heeft. 

De snorkel 
Dit pijpje kan gebruikt worden 
om te ademen, als de duiker 
boven water komt. 



4. De duik 

1. 

2. 

Nooit alleen 
Duiken doe je nooit helemaal alleen.  
Je duikt altijd met een ander. (1)  
Zo kunnen duikers elkaar helpen als het 
nodig is.  
Om te duiken moet je een gezond lichaam 
hebben. Als je diep duikt, gebeurt er iets 
bijzonders met je lichaam: 
 Hoe dieper je duikt, hoe harder het water 

tegen je aan drukt. (2) 
 Die druk zorgt ervoor dat je onder 

water duizelig kunt worden. 
 Ook drukt het water heel hard op je 

oren en de holtes bij je neus. Als je 
verkouden bent, kun je daarom 
beter niet duiken. 

Als er iets fout met de lucht gaat van 
een duiker kan de andere duiker 
helpen. Er zit aan zijn fles een extra 
ademautomaat. 
Het is dus veel veiliger om met z’n 
tweeën te duiken, 

 



Rustig en langzaam 
Duikers laten zich langzaam zinken.  
Onder water bewegen ze heel rustig en lang-
zaam. Ze bewegen alleen hun benen samen 
met hun zwemvliezen. (1) 
Hoe rustiger een duiker beweegt, hoe minder 
hij ademt. Zo gebruikt hij ook minder lucht uit 
de fles op zijn rug. Op die manier kan een dui-
ker veel langer onder water blijven. 
Zweven 
Het is belangrijk, dat de duiker in het water 
zweeft. Zweven zit precies tussen zinken en 
stijgen in. Het is eigenlijk drijven onder water. 
Wil een duiker zinken, dan laat hij met een knop 
wat lucht uit zijn trimvest ontsnappen. Wil hij 
later stijgen, dan laat hij juist lucht in het vest 
stromen. 
Stijgen 
Een duiker kan aan het eind van een duik niet 
zomaar in één keer naar boven toe. Hij moet op 
een bepaalde diepte een tijdje wachten.(2)  
Zo kan zijn lijf  wennen aan de andere druk van 
het water. Een duiker die te snel stijgt kan daar 
heel ziek van worden. 
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Werken onder water 
Een beroepsduiker werkt onder water.  
Voor dat werk wordt hij betaald. 
Hij moet duiken om bij zijn werkplek te kun-
nen komen. Op deze en de volgende bladzijde 
lees je meer het werk van beroepsduikers. 
Soorten werk 
Eigenlijk heeft de duiker twee beroepen. Hij is 
duiker en heeft daarnaast nog een ander be-
roep. Onder water kan de duiker: 
 Snijbranden; de duiker snijdt met vuur door 

metaal heen. 
 Lassen; de duiker maakt met vuur stukken 

metaal aan elkaar vast. (1) 
 Schoonmaken. 
 Grote touwen of  kabels om een voorwerp 

heenleggen. 
 Autowrakken bergen. 
 Dieren verzorgen in een aquarium.  
 Vermiste mensen opsporen onder water. 
 Kostbare voorwerpen opsporen van lang 

geleden uit gezonken scheepswrakken. (2) 
 
 

5. Duiken als beroep 
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De werkplek 
Beroepsduikers werken vaak bij bedrijven die 
hun werk op zee of  rond het water hebben.  
Het zijn: 
 Bedrijven die gas en olie uit de bodem van 

de zee halen. 
 Bedrijven die gezonken schepen bergen. 
 Bedrijven die tunnels, sluizen en kade-

muren aanleggen. 
 Bedrijven die schepen repareren en onder-

houden. 
 Bedrijven die bommen en andere explo-

sieven onder water opruimen. 
 Bedrijven die windmolenparken op zee aan-

leggen en onderhouden. 
 De brandweerkazerne ,(1) 
 De dierentuin.(2) 
 
Een beroepsduiker moet dus niet alleen een 
goede vakman, maar ook een goede duiker 
zijn. Ook moet de duiker een gezond lichaam 
hebben. 
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Vrije tijd 
Veel mensen duiken als ontspan-
ning. Vaak gaan ze op vakantie 
naar een tropisch land met veel 
koraal. 
In dat koraal zwemmen mooie, ge-
kleurde vissen. (1) 
 
Duikgebieden 
Op de kaart zie je mooie duik-
gebieden op de wereldkaart: 
1. De Middellandse Zee met lan-

den als Griekenland enTurkije. 
2. De Rode Zee met Egypte. 
3. Het Caribisch gebied met Cura-

cao, Bonaire en Cuba. 
4. De Indische Oceaan met Thai-

land en de Malediven. 
5. De Stille Oceaan met Indonesië, 

de Filipijnen en Australië, 
 

6. Duiken als ontspanning 
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Niet te diep 
Duikers die voor de ontspanning dui-
ken mogen niet dieper dan 40 meter 
duiken. Dat geldt niet voor de beroeps-
duikers. Die moeten soms op een veel 
diepere plek werken. 
Bij een diepte van 40 meter wordt het 
gevaar te groot. De duiker weet soms 
niet meer precies wat hij doet. Dat 
komt door de hoge druk onder water. 
 
Voor iedereen wat. 
Duiken moet je eerst leren. Je krijgt 
aan het eind van alle duiklessen een 
diploma, als je slaagt. 
Duikers zoeken vaak avontuur. De één 
vindt het spannend om in een grot te 
duiken. Een ander gaat een scheeps-
wrak in. (1) Een andere duiker duikt 
onder ijs. Weer een ander wil zoveel 
mogelijk natuur onder water bekijken. 
Ook zijn er duikers die in de nacht 
duiken (2).Een fotograaf  wil juist mooie 
plaatjes schieten (3). Zo is er voor 
iedereen wat. 
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Groter en dichterbij 
Door de duikbril van een duiker lijken vissen, 
koraal en planten veel groter dan ze in het 
echt zijn. 
Het water werkt als een soort vergrootglas. 
Ook lijkt een vis dichterbij te zwemmen. 
Hiernaast zie je het verschil in grootte onder 
water (1) en boven water (2). 

7.  Duikweetjes 

1. 2. 

Gebarentaal 
Duikers kunnen onder water niet praten 
en weinig horen.  
Toch moeten duikers met elkaar kun-
nen praten in geval van nood.  
Hiernaast zie je een paar gebaren uit 
de duikerstaal. 

Alles in orde? Ja, alles in orde. 

Ik ben duizelig. Opstijgen . Dalen. 

Stop . 



Duiker in de dierenwereld 
Ook in de dierenwereld zijn er dieren die 
duiken. De kever hiernaast is een water-
kever.  
Aan het oppervlak van het water ver-
zamelt de kever lucht in een bel.  
Deze luchtbel gaat mee onder water.  
Zo kan de kever onder water toch blijven 
ademen. 

Super diep 
Je hebt al gelezen dat heel diep duiken erg gevaarlijk kan 
zijn voor de gezondheid van de duiker. 
Toch zijn er waaghalzen, die een record in handen willen 
hebben. Zij proberen zo diep mogelijk te duiken.  
Daarbij vallen soms doden. 
In 1994 dook Dan Manion naar een diepte van 155 meter. 
Het is tot nu toe de diepste duik ooit. Het kostte wel bijna 
het leven van de duiker. Dan Manion kon zich tijdens de 
duik niets meer van de diepte en de tijd herinneren. 



8. Filmpjes 

Duiken op Bonaire 

Klik hier 
http://schooltv.ntr.nl/video/gevaar-
bij-het-duiken-bloedvatverstopping/

#q=duiken  

Gevaar bij het duiken 

Klik hier 
https://www.youtube.com/

watch_popup?v=Iaeqv2bkQ-M  

http://schooltv.ntr.nl/video/gevaar-bij-het-duiken-bloedvatverstopping/#q=duiken
http://schooltv.ntr.nl/video/gevaar-bij-het-duiken-bloedvatverstopping/#q=duiken
http://schooltv.ntr.nl/video/gevaar-bij-het-duiken-bloedvatverstopping/#q=duiken
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Iaeqv2bkQ-M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Iaeqv2bkQ-M






Bronnen en foto’s 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/Scuba_diving 

http://adventure.howstuffworks.com/outdoor-activities/water-sports/scuba.htm 



Colofon en voorwaarden 
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